
Author: Angelova  Page 1 of 2 
Date: 25.09.2014                                                                                                                                  

РЕШЕНИЯ 
от заседание на Факултетния съвет  

на Фармацевтичен факултет от 25.09.2014 г.  
(Протокол № 13) 

 

ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 

 

1. Утвърждава избори на научни журита за заемане на академични длъжности, съгласно 

ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва: 

 

• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на гл. ас. ИВАН 

ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ за заемане на академичната длъжност «ДОЦЕНТ» в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3. 

„Фармация” и научна специалност „Физикохимия с колоидна химия” в катедра 

„Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз основа на констатирано 

съответствие на подадените документи с изискванията за допустимост по ЗРАСРБ, 

ППЗРАСРБ и ПУРПНСЗАД и оценена учебно-преподавателска и научна дейност. 
 

• ПРЕДЛАГА за одобрение от Академичния съвет на МУ-София избора на гл. ас. ВАНЯ 

НИКОЛОВА МАСЛАРСКА за заемане на академичната длъжност «ДОЦЕНТ» в област на 

висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3. 

„Фармация” и научна специалност „Аналитична химия” в катедра „Химия” на 

Фармацевтичен факултет при МУ – София, въз основа на констатирано съответствие 

на подадените документи с изискванията за допустимост по ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

ПУРПНСЗАД и оценена учебно-преподавателска и научна дейност. 
 

2. Отчислява докторанти с право на защита, разкрива процедура за защита на 

дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор” и избира научно жури, съгласно 

ПУРПНСЗАД в МУ-София, както следва: 

 

• ОТЧИСЛЯВА С ПРАВО НА ЗАЩИТА ДОБРИНКА ДОНЧЕВА ЦВЕТКОВА – докторант на 

самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 
„Фармацевтична химия” към катедра „Фармацевтична химия”, зачислена със заповед 

на Ректора на МУ-София № РК 36-507/14.03.2012 г., с научни ръководители проф. Данка 

Обрешкова, дм и проф. Николай Данчев, дм. 

 

• ИЗБИРА НАУЧНО ЖУРИ за провеждане на процедура по защита на дисертационен труд 

на тема: „Аналитични и фармакологични проучвания на пептидни естери на 

Galantamine и комбинацията Galantamine/Pymadine” на ДОБРИНКА ДОНЧЕВА 

ЦВЕТКОВА – докторант на самостоятелна подготовка в област на висше образование 

7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация” и научна 

специалност „Фармацевтична химия” към катедра „Фармацевтична химия” за 

присъждане на образователната и научна степен „Доктор”, в състав: 

 

o проф. ДАНКА ПЕТРОВА ОБРЕШКОВА, дм – вътрешен за МУ-София;  научен 

ръководител на докторанта, катедра «Фармацевтична химия» на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София; 

o проф. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАМБОВ, дф – вътрешен за МУ-София;  катедра 

«Технология на лекарствените средства с биофармация» на Фармацевтичен 

факултет при МУ-София; 

o проф. АТАНАС ТОДОРОВ БИЖЕВ, дфн – външен за МУ-София, ХТМУ-София; 

o чл.-кор. проф. ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, дбн – външен за МУ-София,  ИМБ, БАН; 
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o проф. МАРГАРИТКА ХРИСТОВА КАРАИВАНОВА, дмн – външен за МУ-София, 

Фармацевтичен факултет при МУ-Пловдив. 

o Резервни членове:  

o проф. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ЗЛАТКОВ, дф – вътрешен резервен за МУ-София; 

катедра «Фармацевтична химия» на Фармацевтичен факултет; 
o проф. ЛЮДМИЛ ПЕЙЧЕВ ПЕЙЧЕВ, дм - външен резервен за МУ-София; ФФ при МУ-

Пловдив. 

 

• ОПРЕДЕЛЯ ДАТАТА НА ЗАЩИТА на дисертационния труд на тема: „Аналитични и 

фармакологични проучвания на пептидни естери на Galantamine и комбинацията 

Galantamine/Pymadine” на ДОБРИНКА ДОНЧЕВА ЦВЕТКОВА – докторант на 

самостоятелна подготовка в област на висше образование 7. „Здравеопазване и 

спорт”, професионално направление 7.3. „Фармация” и научна специалност 
„Фармацевтична химия” към катедра „Фармацевтична химия” за присъждане на 

образователната и научна степен „Доктор”: 18.11.2014  

 

3. ИЗБИРА предложените допълнително от катедра „Медицинска химия и биохимия“ лица за 

хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 г., както следва: 

 

• Ганка Константинова Динева, дб 

• Иглика Тодорова Йорданова, дб 

• Виолета Стефанова Димитрова 

 

4. Приема научни, учебни и финансови планове на докторанти, както следва: 

 

 

4.1. ЯНА ЕМИЛОВА ИЛИЕВА 

� ПРИЕМА отчета за периода 25.03 – 25.06.2014 г. на редовния докторант към катедра 

„Фармакогнозия“ Яна Емилова Илиева. 

 

4.2. ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА МАНДОВА 

� ПРИЕМА тримесечните отчети за периодите 26.03 – 25.06.2014 г. и 26.06 – 25.09.2014 г. на 

редовния докторант към катедра «Химия» - ЦВЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА МАНДОВА. 

 

4.3. ЛЮБОМИР МАРИНОВ 

� ПРИЕМА тримесечния отчет за периодите 10.03 – 09.06.2014 г. и 10.06 – 09.09.2014 г. на 

редовния докторант към катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» - 

ЛЮБОМИР МАРИНОВ. 

 

4.4. ДОБРИНКА ДОНЧЕВА ЦВЕТКОВА 

� ПРИЕМА учебния и финансов отчет на докторанта на самостоятелна подготовка към 

катедра «Фармацевтична химия» - ДОБРИНКА ДОНЧЕВА ЦВЕТКОВА. 

 

4.5. ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА 

� ПРИЕМА финансовия отчет и план-сметката за учебната 2014/2015 г. на докторанта към 

катедра «Организация и икономика на фармацията» - ВЕЛИСЛАВА ГЕОРГИЕВА 

ВЪЛЧАНОВА. 

 

5. Разни. 

� РАЗРЕШАВА провеждане на допълнителна ликвидационна сесия от 29.09. до 

04.10.2014 г. включително и записване в по-горен курс с 4 неположени изпита, 

независимо от коя година. 


